
 

 

„Philips“ ShoqBox
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Atsparus vandeniui ir smūgiams
Įvairiaspalvės šviesos

SB300B
Neįtikėtini ritmai, 

ryškios šviesos
Išlaisvinkite ritmą! „Philips ShoqBox SB300“ galingus žemuosius dažnius atkuria per du 
žemųjų dažnių skleistuvus. Dar daugiau energijos suteikia į ritmą pulsuojančios šviesos. 
Tvirtas, atsparus smūgiams ir vandeniui: renkite vakarėlį bet kur.

Itin galingas ritmas
• Galingas priekinių garsiakalbių atkuriamas garsas
• Galingus žemuosius dažnius atkuria du žemųjų dažnių skleistuvai

Surenkite vakarėlį bet kur
• Mėgaukitės apšvietimu! Ryškios įvairiaspalvės šviesos pulsuoja kartu su ritmu
• Pritaikytas naudoti lauke – tvirtas, atsparus smūgiams ir vandeniui
• Integruota įkraunama baterija, kad vakarėlis nesibaigtų

Paprasta naudoti
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti laisvomis rankomis
• Garso įvestis – lengvas prijungimas prie beveik kiekvieno įrenginio



 Galingi žemieji dažniai

1,5 in viso diapazono priekinis garsiakalbis ir du dideli 
šoniniai žemųjų dažnių skleistuvai perteikia galingus 
žemuosius dažnius, kad galėtumėte mėgautis 
kokybišku ir galingu „ShoqBox SB300“ atkuriamu 
garsu.

Ryškios šviesos

Ženkite į šviesą ir mėgaukitės galingais žemaisiais 
dažniais ryškioje šviesoje. Įvairios spalvos pulsuoja 
muzikos ritmu, taip suteikdamos muzikai daugiau 
gyvybės ir energijos jūsų vakarėliui. O jei jums labiau 
patinka šokti tamsoje, tai taip pat ne bėda. Tereikia 
spustelėti mygtuką.

Tinka naudoti lauke

Tvirtas ir tinkamas naudoti įvairiomis sąlygomis. 
Pasiimkite eidami į gatvę arba vykdami į gamą. Šis 
garsiakalbis gali būti naudojamas bet kur. Griežtus 
atsparumo vandeniui IPX7 standartus atitinkantis 
garsiakalbis gali būti naudojamas net po vandeniu – 1 
metro gylyje jis gali būti naudojamas 30 min. Šis 
garsiakalbis atsparus smūgiams, todėl jam nieko 
neatsitiks, net jei jis nukris.

Integruota įkraunama baterija
Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. 
Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis 
mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių 
laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės 
puikios muzikos laisvai ir visur.

„Bluetooth“ belaidis
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Skambinimas laisvomis rankomis
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat 
veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors 
skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per 
garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais 
arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu 
atveju veikia puikiai.
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Specifikacijos
Suderinamumas
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad 

mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad 
Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“

• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 
„iPhone” 4S, „iPhone 5“, „iPhone” 5C, „iPhone” 
5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S

• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kiti „Bluetooth“ įrenginiai
• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 

66 ft
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX7
• Atsparus smūgiams
• Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį 

konferenciniam skambučiui

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 4W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbiai: 1 x 1,5" viso diapazono pagrindinis 
įrenginys ir 2 pasyvieji skleistuvai

Maitinimas
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.
• Baterijos tipas: integruota ličio jonų

Priedai
• Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per 

kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa 
instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 117 x 74 x 77 mm
• Gaminio svoris: 0,23 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 143 x 91 x 90 mm
• Svoris su pakuote: 0,35 kg

Dizainas ir apdaila
• Spalva: Juoda
•
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